Život bez bariér, z.ú.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ
1.Označení smluvních stran
Poskytovatel:
Život bez bariér, zapsaný ústav
Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČO: 266 52 561, Internetové stránky: www.zbb.cz
Zastoupený: Jitkou Fučíkovou - ředitelka
Tel. 493 724 159, 603 434 833
dále jen „Poskytovatel“
Uživatel:
Pan/paní (jméno, příjmení):
Datum narození:
Adresa:
Zákonný zástupce/opatrovník: dále jen „Uživatel“

2. Druh sociální služby
Uživatel a poskytovatel spolu uzavírají:

Smlouvu o poskytování služby Denní stacionář
podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách (v textu této smlouvy dále jen
„Smlouva“). Smlouva upravuje bližší podmínky poskytování sociálních služeb v rámci
činnosti Života bez bariér, z.ú., a vymezuje práva a povinnosti zúčastněných stran.

3. Rozsah poskytování sociální služby
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby denního stacionáře podle § 46 zákona o
sociálních službách. Konkrétní rozsah úkonů je rozpracován v Individuálním plánu uživatele.
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy - oběd
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Zaškrtnete, které úkony budou využívány
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4.Osobní cíle uživatele
Osobní cíl :

Osobní cíle jsou dále rozpracovány v individuálním plánu uživatele. Uživatel prohlašuje, že je
seznámen a souhlasí s vedením svých individuálních plánů, na kterých bude společně
pracovat s klíčovým pracovníkem, vyhodnocovat nepříznivou sociální situaci, individuální
plán bude průběžně vyhodnocován a aktualizován. Při sestavování individuálních plánů je
brán zřetel na zdravotní stav uživatele v souladu osobním cílem uživatele, kterého chce
prostřednictvím služby dosáhnout.

5.Místo a čas poskytování služby
Místem poskytování základních činností je budova denního stacionář, Život bez bariér, z.ú.,
Opolského 148, 509 01 Nová Paka. Sociální služba Denní stacionář je poskytována
ambulantně: pondělí, středa a pátek od 7- 15 hodin. Úterý 7-18 hodin Lady club a
Čtvrtek 7-18 hodin Gentleman club.
Uživatel bude službu využívat:
Dny: od:

do: hod.

a)Docházku sjednanou ve smlouvě se uživatel zavazuje dodržovat.
b)V případě nevyužití služby je uživatel povinen oznámit tuto skutečnost do 15 hodin
předešlého dne, nebo nejpozději do 8 hodin dne stávajícího (výjimkou je náhlé zhoršení
zdravotního stavu):
 Ústně - pracovnicím v sociálních službách, sociální pracovnici
 Telefonicky: 606 035 895
c)V případě, že uživatel, rodič, či opatrovník nedodrží výše uvedený čas, vznikne mu
povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 20,-Kč za každou objednanou a nevyužitou
hodinu. Současně bude účtována případná objednaná strava. (Výjimkou je akutní
zhoršení zdravotního stavu-doloženo lékařem)

6.Úhrada za poskytnutí sociální služby a stravy, způsob jejího placení
a)Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platným ceníkem, byl mu předán pří podpisu
smlouvy
b)Denní úhrada za stravu (oběd) je stanovena dle Ceníku denního stacionáře.
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c)Denní úhrada za poskytnuté sociální služby je stanovena hodinovou sazbou dle
úkonů ceníku podle skutečně odebraných úkonů, které jsou průběžné zaznamenávány do
denních aktivit
d)Začátkem měsíce je uživateli předáno osobně, či mailem celkové vyúčtování úhrady za
minulý měsíc, které obsahuje rozúčtování úkonů DS, dle denních aktivit uživatele a
odebranou stravu.
e)Uživatel se zavazuje akceptovat případné změny výše úhrady, vyplývající z aktualizací
ceníku.
f)Uživatel se zavazuje platit úhradu v průběhu měsíce následujícího po měsíci, za který
obdržel vyúčtování nejpozději do 20. dne v daném měsíci. Platbu lze uhradit v hotovosti
předáním částky v kanceláři, nebo převodem na účet poskytovatele č. 78-8511550297/0100
u KB. Při platbě v hotovosti je vystaven uživateli pokladní doklad na zaplacenou částku.

7.Nakládání s informacemi o uživateli služby
a)Uživatel je seznámen a podepisuje „ Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva
subjektu údajů“ v rámci GDPR němž souhlasí s tím, aby o něm poskytovatel shromažďoval
informace, které jsou nezbytné pro kvalitní poskytování sociální služby a vedl jeho osobní
spis.
b)Uživatel má právo do svého osobního spisu nahlédnout kdykoli.
c)Uživatel je seznámen a podepisuje „ Souhlas s uveřejněním fotografií, ve kterém souhlasí
rovněž s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich uveřejňováním na nástěnkách,
v tisku, či na internetu apod.
d)Poskytovatel se zavazuje považovat veškeré informace o uživateli za důvěrné.
e)Pracovníci, kteří mají přístup k osobním údajům o uživateli, jsou vázány mlčenlivostí.

8.Ukončení smlouvy a výpovědní lhůty
a)Smlouva může být ukončena dohodou obou stran.
b)Uživatel může ukončit službu kdykoliv bez udání důvodů.
c)Poskytovatel může službu ukončit:
 při hrubém nebo opakovaném porušování podmínek pobytu
 při závažné změně fyzického nebo psychického zdraví uživatele
 jestliže uživatel nevyužívá sjednanou sociální službu
 pokud poskytovatel nemá dostatek finančních prostředků pro
další poskytování služby.
Výpovědní lhůta pro ukončení ze strany poskytovatele, činí 30 dní a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď osobě doručena, či předána.
Okamžité ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele je možné jen tehdy, pokud
uživatel závažným způsobem ohrožuje zdraví jiných osob nebo jeho zdravotní stav vylučuje
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poskytování služeb.

9.Platnost smlouvy
Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu určitou a to do 31. 12. 2019. Osoba nemůže práva z této
Smlouvy postoupit na třetí osobu.

10.Ostatní ujednání
a)Uživatel je povinen dodržovat Vnitřní řád DS a Provozní řád ŽBB, se kterými byl
seznámen a které jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do Denního stacionáře.
b)Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
c)Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze formou písemného dodatku.
d)Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvu neuzavřely v tísni za nevýhodných podmínek.
e)Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu četly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně
a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
f)Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s dokumentem Nabídkou služeb denního stacionáře a
ceníkem denního stacionáře a obdržel je ke smlouvě.
V Nové Pace dne:
………………………………………….
Podpis uživatele

……………………………………………
Razítko a podpis poskytovatele

……………………………………………
Podpis zástupce opatrovníka matka
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